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1. Průběhpředchozíhostudia:

Výs|edky studia Jana Sancese v magisterském studijnim programu Architektura a rozvoj sídel na
Faku|tě stavební VUT v Brně - ate|iérová tvorba by|y hodnoceny známkou C. JiŽ v průběhu studia
spolupracova| s profesioná|nimi aie|iá1: Atelieí00D, Jan Horký Architekt (Přerov) a Einszueins
Architektur. Vídeň (Erasmus pracovni stáŽ). Dá|e se zúčastni| architektonic|té soutěŽe firmyPETM
spo|. s r.o. Svůj odbomý přeh|ed si zvyšova| cestováním za architekturou na Bienále architektury 2012 a
2014 v Benátkách nebo soukromým cestováním po |tá|ii (Benátky, Řim, F|orencie, Pisa, Modena atd..')

2. Přístup k vypracování dip|omové práce

Při vypracování dip|omové práce pracova| Jan Sances s průměmým nasazením. Svoji práci průběŽně
konzu|tova| se snahou dosáhnout dobré úrovně výs|edku. Častější konzu|tace a vyšši nasazení vŠak
moh|y vést k rozsáh|ejšimu zpracováni zadaného úkolu a ce|kové větší obsaŽnosti elaborátu práce.
Nicméně zadaný rozsah je sp|něn' Dip|omní práce má jasný urbanistický i architektonický koncept
s dobře zv|ádnutým p|oŠným i prostorovým uspořádáním' Dispoziční řešení jsou přeh|edná, logicky na
sebe navazujicí' Stavba je navržena kombinací stěnového a s*e|etového nosného systému 6x6 resp.
6x4,8 m. Kapacitní parkování je vyřešeno moderním automatickým systémem zak|ádání v zakladačích'
Smys|up|ně.je vyuŽito i rozsáh|é původní podzemni sk|epení. Průběh i výs|edný e|aborát dokládá, Že
dip|omant.je jiŽ vyzrá|ou architektonickou osobností se schopností samostatně navňovat a konstrukčně
řešit architekturu. Projekt obsahu.je výpočtovou část energetického a ekonomického konceptu a
částečně řeší ivnitřní interiéry' Práce má dobrou graÍickou úroveň a svědčí o tom, Že abso|venl dokáŽe
ve výkonu profese vyuŽívat plně ýpocetní techniku'
Práce svým obsahem i rozsahem sp|ňuje poŽadavky zadání. Navrhuji hodnotit dip|omovou práci
k|asiÍikačnim stuoněm C.
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